TrustView: Bevar overblikket (basismoduler)
Med TrustView får du det fulde overblik over dine certifikater, SSL-forbindelser og NemID
virksomheds- og funktionssignaturer

Hvor er Jeres signaturer?
Virksomheder og organisationer bruger
stadig flere digitale signaturer til eksempelvis
sikring af trafikken til og fra web-sites
(SSL/TLS), adgang til selvbetjeningsløsninger
og sikker e-mail kommunikation. Det kan
være en stor udfordring at bevare overblikket
over alle disse signaturer og certifikater.
Bliver en signatur ikke fornyet og udløber
betyder det ofte nedetid på de berørte
tjenester, hvilket kan være til stor gene for jer
og jeres kunder. Med TrustView får du et
samlet overblik over dine certifikater, og du
kan med det samme se hvor og hvornår et
certifikat skal fonyes.

Er jeres forbindelser sikre?
TrustView overvåger dagligt alle services der
benytter certifikater, og giver en letforståelig
sikkerhedsvurdering. Der indgår bl.a.
sårbarheder som Heartbleed, Poodle, Freak.
Samtidig bliver det undersøgt om bl.a.
nøglelængder og signeringsalgoritmer er
tilstrækkelige.

Understøttede signaturtyper
TrustView understøtter overvågning
følgende certifikattyper og







af

SSL/TLS certifikater
NemID virksomhedscertifikater
NemID funktionscertifikater
Applet signeringscertifikater
NemID OTP-applet anvendelser
Alle X.509 certifikater

NemID virksomheds- og funktionscertifikater
kan udstedes og fornyes automatisk direkte i
TrustView. Det kan til hver en tid trækkes ud,
når certifikatet skal anvendes i en applikation.
I den forbindelse foretages der en logning,
således at man bevarer overblikket over hvor
certifikatet anvendes.

Installation hos os eller hos jer?
TrustView kan både installeres på jeres eget
miljø eller hos os. Det er hurtigst at komme
igang, hvis I vælger at anvende en installation,
som vi har stående. I nogle tilfælde, får man
dog først det fulde udbytte, hvis man selv har
TrustView stående på sit eget netværk, da der
kan være certifikater, som ikke kan overvåges
eksternt fra.

Vi får jer godt og nemt i gang
For at minimere jeres arbejdsindsats har
TrustView et antal scanningsmuligheder, som
automatisk kan afdække interne og eksterne
services, der benytter certifikater. De kører
regelmæssigt, så TrustView altid har et
opdateret overblik over alle jeres lokale og
out-sourcede services.
For at give en god introduktion til TrustView,
så inkluderer installationen en kom-godt-i
gang workshop for jeres ansvarlige.

Specielt for SSL/TLS certifikater overvåges
hele kæden af certifikater, der er installeret på
serveren.

Yderligere information?
Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om hvordan I kan få fuldt overblik over jeres certifikater.
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